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ថាឡា ផ្ទុកេមេរោគ េអច អាយ វី ។
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ថាឡា មិនញញឹមេឡើយ។
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មានែតេរឿងមួយប៉ុេណ្ណោះែដលអាច
េធ្វើឱ្យថាឡា ញញឹមបាន គឺេមើលការ
សែម្តងេសៀករហស្សកម្មរបស់ផូែសន។
ផូែសន គឺជាវីរបុរសរបស់ថាឡា ។
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ថាឡា មិនេលងេទ េទោះគាត់ចង់េលង
ក៏េដោយ។ េហើយថាឡា ក៏មិនញញឹម
ែដរ។
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គាត់មិនេលងជាមួយអ្នកដៃទេទ។ េរឿង
ែតមួយែដលគាត់ចង់េធ្វី គឺ េមីលេសៀក
រហស្សកម្មរបស់ ផូែសន េនៅេលើកញ្ចក់
ទូរទស្សន៍។
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គាត់អង្គុយញុាំអាហារេនៅសាលាែតម្នាក់់
ឯង។ ថាឡា មិនញញឹមេឡីយ។
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េចញពីេរៀនេដីរមកផ្ទះវិញ ថាឡា មិន
និយាយជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់េឡឹយ។
េហីយគាត់ក៏មិនញញឹមែដរ។
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គាត់ចាប់អារម្មណ៍ែតជាមួយនឹង
អ្នកេលងេសៀកផូែសន ែតប៉ុេណ្ណោះ។
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ពីេ្រពោះថាឡា េនៅែតម្នាក់ឯងយូរេហើយ
តាំងពីេពលគាត់ស្គម េហើយធ្លាក់ខ្លួន
ឈឺ។ គាត់មិនអាច សូម្បីែតេទៅ
សាលា។ ថាឡា មិនញញឹមេឡើយ។
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មិត្តរបស់ថាឡា េឈ្មោះស៊ូ ស៊ូ និងកូ
កា បានសេង្កតេឃើញថាគាត់កាន់ែត
ឈឺធ្ងន់។ ពួកេគរកមេធ្យោបាយេដើម្បី
ជួយថាឡា។
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ស៊ូ ស៊ូ និងកូកា បានអេញ្ជើញេវជ្ជបណ្ឌិត
ម៉ូម៉ូ មកផ្ទះថាឡា។

ថាឡា កំពុងេមើលការសែម្តងេសៀក
របស់ផូែសន ដូចរាល់ដង។
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េវជ្ជបណ្ឌិតម៉ូ ម៉ូ និយាយថា៖ «អូ ខ្ញុំដឹង
េហើយថាប្អូនចូលចិត្តការសែម្តងេសៀក
របស់ផូែសន។ េពលបានធូរ្រសាល ខ្ញុំ
នឹងនាំប្អូនេទៅេមើលការសែម្តងរបស់
គាត់ផ្ទាល»់។
ថាឡា រំេភើបចិត្តណាស់េហើយតប៖
«ពិតែមនឬ?! ខ្ញុំចង់មានកម្លាំង
េឡើងវិញឱ្យបានឆាប!់»
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«េបើប្អូនចង់ឆាប់មានកម្លាំងេឡើងវិញ
ប្អូន្រតូវញុាំថ្នាំឱ្យបានេទៀងទាត»់។
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«ស្រមាកឱ្យបានេ្រចើន»។
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«ញុាំអាហារសុខភាព ដូេច្នះប្អូននឹង
មានកម្លាំងេលងជាមួយមិត្តភក្ត»ិ។
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ថាឡា ស្តាប់តាមដំបូន្មានរបស់េវជ្ជបណ្ឌិ
តម៉ូម៉ូ េហើយមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏បាន
ធូរេស្បើយ។

ដូចែដលបានសន្យា េវជ្ជបណ្ឌិតម៉ូម៉ូ ក៏
នាំគាត់េទៅេមើលការសែម្តងេសៀករបស់
ផូែសន។

ៃថ្ងេនោះ គឺជាទិវាជំងឺេអដស៍
ពិភពេលោក។
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េពលកំពុងសែម្ដង េលោកផូែសន
បានយកេពល និយាយមកកាន់
ទស្សនិកជនថា៖ «សុភាពបុរស
សុភាពនារីទាំងឡាយ! ខ្ញុំចង់
ែចករំែលក្របាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា
ថា ខ្ញុំមានផ្ទុកេមេរោគ  េអច អាយ វី
។ ខ្ញុំ្របកាសជាសាធារណៈដូេច្នះ
េដោយសារែតខ្ញុំមិនចង់ឱ្យមានការ
េរើសេអើងអ្នកែដលមានផ្ទុកេមេរោគ
ហុីវ ឬេអដស៍ េឡើយ េហើយសូមឈប់
លាក់ខ្លួនេទៅ។ សូមរឹងមាំេឡើង េធ្វើខ្លួន
ឱ្យរីករាយ េមើលែថខ្លួនឯង និងអ្នក
ជុំវិញខ្លួន។»
ថាឡា ពិតជាភ្ញាក់េផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង!!!



18

ក្នុងរយៈេពលជាយូរមកេហើយ េនះ
ជាេលើកដំបូង ែដលថាឡា ញញឹម។



19

ធ្លាប់ែតេ្រកៀម្រកំ េពលេនះថាឡា មាន
េសចក្តីក្លាហានក្នុងការេមើលែថខ្លួន និង
រីករាយជាមួយនឹងជីវិតរបស់គាត់។
េនៅៃថ្ងបន្ទាប់ ថាឡា េលងជាមួយ
មិត្តរបស់គាត់។ គាត់េលងយ៉ាង
សប្បាយរីករាយជាមួ យ ស៊ូស៊ូ និង
កូកា។ េពលេនះ ពួកេគទាំងអស់គ្នា
ញញឹមេហើយ។
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ហុីវ (េអច អាយ វី) និងជំងឺេអដស៍
ជា្របធានបទែដលមនុស្ស្រគប់គ្នា
ខ្លាចរអា និង មានការយល់្រចលំ។ េអច
អាយ វី គឺជាវីរុស ែដលវិវឌ្ឍេទៅជា
ជំងឺេអដស៍ េបើមិនមានថ្នាំ និងការ
ព្យាបាល្រតឹម្រតូវ។ មនុស្សែដលរស់េនៅ
ជាមួយនឹងជំងឺេនះអាច្របឈមមុខនឹង
ការបាក់ទឹកចិត្ត និងបាត់ចំណង់អាហារ
សភាពដូច ថាឡា។

វាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ស្រមាប់
េយើងក្នុងការយល់ដឹងពីេអច អាយ វី
និងេអដស៍ និងពីវិធីល្អបំផុតក្នុងការ
ជួយអ្នកែដល្រតូវការជំនួយពីេយើង។
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ស្រមាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមេធ្វើការ
ពិេ្រគោះជាមួយ្រគូេពទ្យែដលមាន
ជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ែដលេនៅ
ជិតអ្នកបំផុត ។
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សំណួរ
សូមប្អូនៗសាកល្បងេឆ្លើយ។
១. េតើេហតុអ្វី បានជាថាឡា មិន
ញញឹម?
២. េតើេលោកេវជ្ជបណ្ឌិត ម៉ូម៉ូ បានផ្តល់
ដំបូន្មានដូចេម្តចខ្លះេទៅកាន់ថាឡា
េដើម្បីមានសុខភាពល្អ?
៣. េតើេហតុអ្វី បានជាេពលេនះថាឡា
ញញឹមវិញ?
៤. េតើអ្នកធ្លាប់ឈឺែដរឬេទ? េតើអ្នកេធ្វើ
ដូចេម្តចខ្លះ េដើម្បីជួយមិត្តភក្តិរបស់អ្នក
ែដលឈ?ឺ
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េសៀវេភៅេនះ្រតូវបានបេង្កើតេឡើង
តាមរយៈសិក្ខាសាលាស្តីពីការអភិវឌ្ឍ
េសៀវេភៅែដលេធ្វើេឡើងេដោយសហការ
រវាងគេ្រមោងេរឿងទីបី និងមូលនិធិ
អាសុី។ គេ្រមោងេរឿងទីបីបេង្កើត និង
ផលិតេសៀវេភៅរបស់កុមារជាភាសាភូមា
និងភាសាមីយ៉ាន់ម៉ាេផ្សងេទៀត េដើម្បី
ែចកចាយេដោយឥតគិតៃថ្លដល់កុមារ
េនៅជុំវិញ្របេទសមីយ៉ាន់ម៉ា។ េរឿងរ៉ាវ
ទាំងេនះ្រតូវបាននិពន្ធនិងគូររូបេដោយ
វិចិ្រតករមីយ៉ាន់ម៉ា ស្រមាប់អ្នកអាន
េនៅមីយ៉ាន់ម៉ា និងេដើម្បីសន្តិភាព ការ
អត់ឱន ភាពច្រមុះ េយនឌ័រ បរិស្ថាន
និងសិទ្ធិកុមារ។
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